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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menggugah semua

negara untuk lebih meningkatkan kemampuan IPTEK-nya disegala bidang.

Salah satunya adalah menghasilkan mobil-mobil baru yang lebih modern

dengan sistem pelayanan yang semakin mudah. Mobil mudah dihidupkan,

dijalankan dan banyak yang sudah dilengkapi dengan instrumen kelistrikan

untuk membantu mengetahui apabila terdapat kerusakan. Walaupun

demikian gangguan dapat menimpa mobil setiap saat.

Kondisi mobil tidak mutlak ditentukan oleh tahun pembuatan.

Ketahanan mobil lebih ditentukan  oleh faktor pemeliharaan dan bagaimana

mengoperasikan atau menjalankannya. Para pemilik mobil biasanya masih

awam dalam permasalahan permobilan. Pemilik mobil atau pengendara

mobil idealnya tahu secara garis besar tentang cara perawatan  dan

pemeliharaan mobil, tidak hanya sekedar dapat menjalankan dan

mengemudikanya.

Mobil dapat bergerak karena mempunyai tenaga. Sumbernya berasal

dari tenaga panas hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder yang

diubah menjadi kerja mekanik. Pembakaran ini mengakibatkan kenaikan

suhu yang tinggi. Apabila keadaan ini tidak mendapatkan pendinginan yang

baik, maka suhu pembakaran ini akan mempengaruhi suhu mesin secara
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keseluruhan. Dapat dikatakan mesin membutuhkan panas, tetapi panas

yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Suhu pembakaan di

dalam silinder harus distabilkan dengan cara dibantu oleh air pendingin dan

udara sehingga suhu mesin dapat dipertahankan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menerapkan

disiplin ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dan akan diterapkan

sebagai dasar perencanaan kipas pendingin radiator pada kendaraan roda

empat.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam tugas akhir ini adalah perencanaan fan

pendingin radiator pada kendaraan roda empat dengan daya mesin 88 Hp

dan putaran 3100 rpm dengan jumlah sudu 8 buah serta diameter kipas 410

mm.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, batasan

masalah, sistematika penulisan dan hal-hal umum mengenai fan

pendingin
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BAB II TEORI DASAR

Berisi tentang dasar teori perencanaan fan pendingin radiator

pada kendaraan roda empat.

BAB III ANALISIS PERHITUNGAN

Berisi tentang analisa perhitungan puli yang akan digunakan

BAB IV PERHITUNGAN FAN PENDINGIN

Berisi tentang perhitungan sudu kipas pendingin

BAB V     PERHITUNGAN POROS

Berisi tentang perhitungan poros kipas dan   komponen-

komponen yang mendukung kinerja fan pendingin radiator.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang data-data hasil perhitungan dan kesimpulan.

1.5 Hal-hal Umum Tentang Fan Pendingin

Kebanyakan kendaraan yang dijumpai saat ini umumnya

menggunakan sistem pendingin dengan air. Jenis ini mempunyai beberapa

macam alat pendukung seperti radiator, pompa air, kipas pendingin, tangki

penampung air, thermostat slang-slang air. Radiator merupakan bagian yang

sangat vital pada sistem pendingin dengan air. Air berfungsi sebagai

pendingin ini terletak di dalam radiator di mana radiator akan diberi

hembusan angin oleh putaran kipas pendingin lewat kisi-kisi radiator.
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A. Penggolongan kipas udara menurut tekanan udara.

1. Kipas udara listrik.

Memasukkan udara atmosfir, boleh dikatakan tidak ada kenaikan

tekanan.

2. Kipas udara

Memasukkan udara atmosfir, kenaikan tekanan udara biasanya

kurang dari 1000 mmH2O.

3. Blower

Memasukkan udara atmosfir, kenaikan tekanan udara lebih besar

dari tekanan kipas udara.

B. Penggolongan jenis kipas udara menurut bentuk impeler

1. Kipas udara Sirocco

Jenis kipas udara ini paling banyak digunakan dalam

penyegaran udara, misalnya pada penyegar udara jenis paket,

unit pengolah udara dan unit koil-kipas udara. Kipas udara

sirocco tersedia dalam jenis isap buang untuk keperluan ventilasi

mekanikal. Impeler dari kipas udara sirocco dibuat dari banyak

jenis sudu yang sempit dan melengkung ke depan searah dengan

putaran impeler. Daun sudu tersebut dikelingkan atau dilas pada

pelat sisi yang ditetapkan pada poros. Rumah dibuat dari pelat

baja yang berbentuk spiral, biasanya lebih kecil daripada kipas

udara turbo dan kipas udara beban terbatas. Bagian rumah

dimana udara keluar dari kipas udara dibuat besar supaya dapat
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mengalirkan volume aliran udara yang besar dengan kecepatan

tinggi.

Gambar 1.1 Sudu dari kipas udara berdaun sudu banyak
(sirocco fan)

2. Kipas udara beban terbatas

 Kipas udara ini berukuran antara kipas udara sirocco dan

kipas udara turbo. Kipas udara sirocco banyak digunakan pada

mesin penyegar udara dari semua ukuran, di mana tekanan

statiknya tidak begitu tinggi. Selain itu, juga digunakan pada

penyegar udara jenis paket-maupun unit pengolah udara (air

handling unit).

Bentuk sudu dari kipas udara beban terbatas berlawanan

dengan bentuk sudu kipas udara sirocco; yaitu, membentuk

huruf S dan melengkung ke belakang pada bagian ujungnya,

seperti pada kipas udara turbo.

Sudu dibuat dari pelat baja, yang bertambah pendek pada

bagian yang menjauhi pelat sisi yang berputar, sehingga

membentuk kerucut.
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Bentuk rumah serupa dengan bentuk rumah kipas sirocco,

tetapi berukuran relatif lebih besar untuk volume aliran udara

yang sama. Pada bagian masuk dipasang 10 sampai 12 buah

sudu pengarah sehingga udara masuk akan berputar mengikuti

putaran impeler.

Konstruksi seperti ini akan memberikan efisiensi

maximum pada daya poros yang maksimum.

Gambar 1.2 menunjukkan lubang masuk dari kipas udara

beban terbatas yang dilengkapi dengan sudu pengarah.

Gambar 1.2 Kipas udara beban terbatas

3. Kipas udara pelat (plate fan atau radial fan)

Kipas udara ini bekerja dengan sudu pelat datar yang

disusun dalam arah radial. Konstruksi sudunya sederhana, kuat

dan tahan terhadap udara kotor.
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4. Kipas udara turbo (turbo fan)

Untuk penyegar udara yang memerlukan kecepatan udara

yang tinggi, diperlukan kipas udara yang dapat memberikan

tekanan statik yang tinggi dengan tingkat kebisingan yang

rendah. Terutama bagi sistem unit induksi yang harus

memberikan udara primer, kipas udara turbo sangat diperlukan

supaya dapat diperoleh tekanan statik yang tinggi.

Kipas udara tersebut termasuk dalam jenis impeler

sentrifugal dengan daun sudu melengkung ke belakang. Sudu

terbuat dari pelat baja yang dilengkungkan, dilas atau

dikelingkan pada pelat sisi yang dipasang dengan kokoh pada

poros. Rumah kipas berukuran lebih besar daripada rumah kipas

sirocco dan kipas beban terbatas.

5. Kipas udara airfoil

Kipas udara ini adalah sejenis kipas turbo dan digunakan

untuk memberikan tekanan statik yang tinggi pada volume aliran

udara yang besar. Selain dapat memberikan volume aliran udara

yang besar, efisiensinya tinggi dan tingkat kebisingannya

rendah.

Sudu berpenampang airfoil dibuat dari baja tuang atau

aluminium tuang, berjumlah antara 8 sampai 16 buah (Lihat

Gambar 1.3).



8

Gambar 1.3 Impeler kipas udara dengan sudu airfoil

Rumah kipas mirip rumah kipas turbo, dengan lubang

masuk berbentuk lonceng sehingga memberikan efek

aerodinamik, yaitu mengurangi tahanan aliran masuk.

6. Kipas udara aliran melintang

Impeler dan kipas udara ini lebih panjang daripada

impeler kipas sirocco, dengan daun sudu melengkung ke depan.

Pada kedua sisi impeler terdapat pelat sisi yang terpasang pada

poros. Poros ditumpu oleh bantalan yang ada pada kedua

sisinya, di mana pada salah satu sisi terdapat motor listrik.

Aliran udara, seperti terlihat pada Gambar 1.4 terjadi pada

kebanyakan impeler yang panjang. Kipas udara ini sangat cocok

untuk digunakan pada saluran berpenampang segi panjang yang

sempit, dengan tekanan statik yang rendah, misalnya untuk

keperluan tirai udara (air curtain) dan unit koil-kipas udara.
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Gambar 1.4 Kipas udara aliran lurus (kipas udara aliran
melintang)

7. Kipas udara propeller (Propeller fan)

Kipas udara ini, seperti terlihat pada Gambar 1.5.

merupakan kipas udara aksial dengan konstruksi yang paling

sederhana. Ukuran daun sudunya bermacam-macam; jumlah

sudu berjumlah antara 2 sampai 8 buah. Pada kipas udara

propeller biasanya dipasang gelang stasioner yang melingkari

propeller untuk memperoleh efisiensi yang lebih tinggi.

Gambar 1.5 Kipas udara propeller berdaun sudu banyak
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8. Kipas udara aksial (Axial fan)

Aliran udara pada kipas ini terjadi dalam arah aksial. Sudu

impeler terbuat dari pelat baja atau alumunium tuang. Jumlahnya

berkisar antara 4 sampai 12 buah. Impeler terbungkus dalam

rumah berbentuk silinder. Kipas udara aksial dapat dibuat

dengan atau tanpa sudu pengarah. Motor penggeraknya dapat

terpasang langsung pada poros impeler atau dengan perantara

tali kipas.

Gambar 1.6  Kipas udara aliran aksial
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